
โดย
กตัญชลี  ธรรมกุล

ผู้อํานวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักงานประสานจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุม
เพื่อสรุปผลการดําเนินงานและถอดบทเรียนการแปลงนโยบาย

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การปฏิบัติ 
ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดําเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม  โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
และการดําเนินการสู่การปฏิบัติ



แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. 2558 - 2593

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

“ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการ
เติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ําตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ 2593

แนวทางการดําเนินงานหลัก



ความมั่นคง
การสร้าง

ความสามารถ
ในการแข่งขัน

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

การเสรมิสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์

1 2 6543

การสรา้งความ
เป็นธรรมและ
ลดความเหลือ่ม

ล้ําในสังคม 

การสรา้งความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ/แข่งขัน
อย่างยั่งยืน

การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิง่แวดล้อม 
เพื่อการพฒันา
อย่างยั่งยืน

การเสรมิสรา้ง
ความมั่นคง

แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศ

การบรหิารจดัการ
ในภาครัฐ ป้องกัน

การทุจรติ
ประพฤติมิชอบ 

การพฒันา
โครงสรา้ง
พื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส ์

การพฒันา
วิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม

การพฒันา
ภาคเมือง/พื้นที่

เศรษฐกิจ

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพฒันา

1 2 6543 87 9 10

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564

การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและเป็นธรรม

การจัดการคุณภาพสิง่แวดลอ้มที่ดี 
ได้รับการป้องกัน บําบัดและฟื้นฟู

เพิ่มประสทิธิภาพการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน

สร้างศักยภาพเพือ่รองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ และส่งเสรมิความรว่มมือกับต่างประเทศ

1 2 3 4

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593

การปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโต
ที่ปล่อยคาร์บอนต่ํา

การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1 2 3



ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ที ่5
การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

เปรียบเทียบเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวขอ้งกับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในแผนระดับชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที ่12

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันา

อย่างยั่งยืน 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
พ.ศ. 2560 - 2564

ยุทธศาสตร์ที ่4 
สร้างศักยภาพเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และส่งเสรมิความรว่มมือกับต่างประเทศ

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593

1. ก า ร เ พิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า ไ ม้ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
ร้อยละ 40

2. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศลดลงร้อยละ 20 – 25 ของการ
ปล่อยในกรณีปกติภายในปี 2573

1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศใน
ภาคพลังงานและขนส่ง ลดลงร้อยละ 7 - 20 
ภายในปี พ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับ BAU

2. สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้น
สุดท้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25

3. จํานวน อปท. ที่บูรณาการการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

4. องค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้น

5. จํานวนประชากรที่เสียชีวิตสูญหาย ได้รับบาดเจ็บ 
หรือต้องโยกย้าย/อพยพ เนื่องมาจากผลของภัย
พิบัติทางธรรมชาติต่อประชากร 100,000 คน

1. การปรับ ตัว ต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริม
การเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ํา

3. การสร้างขีดความสามารถด้านการ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติภายใน
ปี 2563

2. ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
หน่วยมีแนวโน้มลดลง

3. มีแผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่
จําเป็น 

4. มี การจั ด ตั้ งกล ไกภายในประ เทศ เพื่ อ
สนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการ
เสริมสร้างศักยภาพ

มีเป้าหมาย 3 ระยะ คือ 
1. เป้าหมายระยะสั้น
2. เป้าหมายระยะกลาง
3. เป้าหมายระยะยาวและต่อเนื่อง

ตามแนวทางการดําเนินงานหลัก ดังนี้



5แผนระดับชาติ

แผนรายสาขา

แผนท้องถิ่น/พื้นที่

พลังงานพลังงาน

แผนปฏิบัติการเพือ่
รองรับการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ
ระดับจังหวัด/เทศบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560 – 2564

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560 – 2564

ความเชื่อมโยงของแผน

ยุทธศาสตร์การพฒันา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

แผนปฏิบัติการเพือ่การ
จัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมระดับจงัหวัด 

แผนพัฒนาของท้องถิน่
(อบจ.) / เทศบาล / (อบต.)

AEDP 2015
EEP 2015
PDP2015

แผนแม่บทในการพฒันาระบบ
การขนสง่ที่ยั่งยืนและลดปัญหา

การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ด้านการเกษตร 
ปี พ.ศ. 2556 - 2559

(ร่าง) แผนยุทธศาสตรร์องรบั
การเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ด้านสาธารณสขุ
2560 - 2564

 (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2579 

 (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2579 

NDC NAP

แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับภาค
แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับภาค

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี พ.ศ. 2560-2579 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี พ.ศ. 2560-2579 


